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1 Aktuálnost problematiky, originalita práce 4

Studentka se ve své práci zabývá problematikou péče novorozence na řízené hypotermii. Jedná se o moderní 
metodu, která je od roku 2010 doporučována i Evropskou radou pro resuscitaci. Podrobněji se zabývá 
ošetřovatelskou problematikou měření tělesné teploty, která je velmi aktuální. Stále není jasné, který způsob 
měření teploty nejpřesnější a pro novorozence nejvhodnější. Ve své práci také řeší problematiku bolesti u 
novorozence, která je též velmi důležitá.
Problematika péče o novorozence s řízenou hypotermií není v ošetřovatelské literatuře zatím zpracována.

2
Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 
domácích i zahraničních literárních pramenů

4

Studentka pracovala samostatně, pravidelně se účastnila konzultací, přicházela na ně připravená. 
Z práce je zřejmé, že autorka má s problematikou ošetřovatelské péče o novorozence na řízené hypotermii bohaté 
zkušenosti a velmi dobře se v ní orientuje.
Studentka pracovala s třiceti prameny české i zahraniční literatury, na kterou jsou odkazy v textu. Použitá 
literatura je aktuální. 

3

Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
4

Studentka vypracovala po odborné stránce velmi kvalitní práci. 
V první části se zabývá problematikou časného asfyktického syndromu, resuscitace novorozence, transportu 
novorozence, hypoxicko-ischemické encefalopatie a řízené hypotermie.
V druhé části vypracovala kazuistiku novorozence, u kterého bylo potřeba provést řízenou hypotermii. Zjistila 
ošetřovatelskou anamnézu, popsala průběh onemocnění a péče o novorozence. Podrobněji se pak zabývá 
problematikou monitorace udržování a měření tělesné teploty, bolesti se zaměřením na novorozence a 
problematikou edukace a spolupráce s rodinou. 
Poslední částí práce je diskuse. V ní studentka pokládá některé otázky týkající se péče o novorozence s řízenou 
hypotermií. Dále srovnává doporučení různých autorů ohledně měření tělesné teploty.



4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce, 
dodržení publikační normy

3

Práce je po formální stránce kvalitní. Nevyskytují se v ní překlepy, ani pravopisné chyby. Někdy je používáno 
zbytečně hodně zkratek. Všechny zkratky jsou správně vysvětleny v seznamu literatury.
Práce je doplněna tabulkami. Některé jsou v přímo v textu, jiné v příloze. V příloze je i seznam literatury, což 
nepovažuji za zcela vhodné. Na některé tabulky a přílohy jsem nenašla odkazy v textu.
Studentka dodržuje národní citační normu, pouze jména autorů v seznamu literatury jsou uváděna dvěma 
možnými způsoby.
Rozsah práce je přiměřený.
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Otázky k 
obhajobě:

1. Jaká metodu měření tělesné teploty u novorozence byste v současné 
době doporučila jako nejvhodnější a proč?

2. Můžete shrnout nejdůležitější ošetřovatelské intervence v péči 
o novorozence s řízenou hypotermií?

3. Jaké jsou možnosti a meze při sladování bolesti u novorozence?

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:

Návrh klasifikace práce: výborně - velmi dobře – dobře - nedostatečně

Datum:
16. 6. 2015

Podpis:
Mgr. Petra Sedlářová

* nehodící se vymažte nebo škrtněte



Doporučená klasifikace celkového hodnocení Poznámka

BODY KLASIFIKACE

13 a více Výborně Minimálně dva body v každé položce

9 až 12 Velmi dobře Minimálně jeden bod v každé položce

6 až 8 Dobře Maximálně možná jedna "nulová" položka

5 a méně Nevyhověl Více jak jedna "nulová" položka


